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ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ στην ΕΚΤΑΚΤΗ (επαναληπτική) Γενική  Συνέλευση ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 – 9 – 2016 στις 19:00 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης  

(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα) 

 

 

«Επιστροφή στην κανονικότητα στα σχολεία», λέει το ΥΠΑΙΘ. 

Όμως, «κανονικότητα» και μνημόνια είναι συνθήκες αντίθετες… 

Ο υπουργός Παιδείας προσπαθεί με δηλώσεις του να πείσει την κοινωνία ότι «επιτέλους μετά 

από 30 χρόνια θα είναι η πρώτη φορά που με την έναρξη των μαθημάτων όλα θα λειτουργούν 

κανονικά». Η επιχείρηση δημιουργίας εντυπώσεων της πρώτης ημέρας για τις επικοινωνιακές 

ανάγκες της κυβέρνησης θα διαψευστούν πολύ γρήγορα και με μαθηματική ακρίβεια…  

 

Έξι χρόνια μνημονίων και συνεχίζουμε … 

   Το επόμενο  διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα νέο γύρο επιδρομής στα εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα στο όνομα της δεύτερης αξιολόγησης από τους «θεσμούς». Η επίθεση 

αυτή θα έρθει να προστεθεί στο ήδη γκρίζο κοινωνικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί από την 

6χρονη εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και μεταρρυθμίσεων.  

Η κυβέρνηση υλοποιώντας το τρίτο μνημόνιο, προωθεί ουσιαστικά τη θεσμοθέτηση ενός 

σκληρού μηχανισμού αυτόματης περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τον 

εξωπραγματικό  στόχο του πλεονάσματος 3,5%. Απαιτούνται συνεχώς νέα μέτρα, για να 

επιτευχθεί η «θετική» αξιολόγηση από τους δανειστές, μέτρα που θα φορτώνουν με περισσότερη 

φτώχεια την κοινωνία. Την αμέσως επόμενη περίοδο, τα νέα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης 

για τη δεύτερη αξιολόγηση, αφορούν, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια και χιλιάδες δανειολήπτες που 

θα δουν τα σπίτια τους να βγαίνουν στο σφυρί, την απελευθέρωση των απολύσεων, την 

υποτίμηση και ελαστικοποίηση της εργασίας, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

Αφορούν την κλιμάκωση της κοινωνικής λεηλασίας. 

 

Το νέο μνημονιακό τοπίο στην εκπαίδευση  

   Το «Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο» είναι συνέχεια των συντηρητικών εκπαιδευτικών 

αναδιαρθρώσεων. Αποτελεί πλήρη ευθυγράμμιση  με  νεοφιλελεύθερες  προσεγγίσεις που 

θεωρούν ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο οικονομικό κόστος, 

αποτελεί πλήρη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις των «θεσμών» για ακόμα μεγαλύτερες 

περικοπές.  

    Το Νηπιαγωγείο είναι από τα μεγάλα θύματα των πρόσφατων μνημονιακών πολιτικών. 

Η κυβέρνηση ναρκοθετεί την προσχολική αγωγή. Ο νέος «ενιαίος  τύπος  νηπιαγωγείου», θα 

διαλύσει  την παιδαγωγική αντισταθμιστική δομή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου μετατρέποντας 

το σε προαιρετικό πρόγραμμα. Τα επιχειρήματα για την κατάργηση της πολυτυπίας των 

Νηπιαγωγείων είναι σαθρά, αφού και με τη νέα Υπουργική απόφαση θα έχουμε και πάλι δυο 
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τύπους νηπιαγωγείων (Βασικό πρόγραμμα και προαιρετικό Ολοήμερο). Η έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών αφορά ελάχιστα νηπιαγωγεία (μόνο 9 από τα 5.140),  

χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα.  

Για μια ακόμα φορά οι διορισμοί είναι μηδενικοί και επιπλέον, ένα σημαντικό τμήμα των 

αναπληρωτών κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, αφού με τις αλλαγές στο δημοτικό, στο 

νηπιαγωγείο και στην ειδική αγωγή το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να εξαφανίσει 

πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.  

 

Η αντίσταση έχει ήδη ξεκινήσει… 

Στη  διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε τις  απόπειρες για συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ για να 

υπολογιστούν οι ανάγκες των σχολείων σε προσωπικό με βάση όχι τις πραγματικές ανάγκες των 

μαθητών (ολοήμερα, ενισχυτική διδασκαλία, υποστηρικτές δομές) αλλά  για τη δημιουργία 

τεχνητών πλεονασμάτων ή μηδενικών κενών. Οι απόπειρες αυτές αντιμετώπισαν τις οργισμένες 

κινητοποιήσεις μας και σε μεγάλο βαθμό δεν «απέδωσαν» τα αναμενόμενα «πλεονάσματα».  

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Νηπιαγωγοί σε όλη τη χώρα, αντιπαρατέθηκαν έντονα στις 

ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων για ενημέρωση  για το νέο τύπου Νηπιαγωγείου. Είχαμε να 

ζήσουμε  τέτοιες δυναμικές αντιδράσεις από το 2013-14 που οι Νηπιαγωγοί ξεσηκώθηκαν 

πανελλαδικά και είχαν ιστορικά ποσοστά αποχής από την αξιολόγηση (πάνω από 85%)!  

Η ΔΟΕ (απόφαση 791-6/9/2016), και ο Σύλλογός μας παρέχουν συνδικαλιστική κάλυψη στις 

Νηπιαγωγούς. Προτείνουμε να υιοθετηθεί από όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων 

άμεσα το σχέδιο πρακτικού της ΔΟΕ και διεκδικούμε και εφαρμόζουμε ενιαίο πρόγραμμα και στόχους 

και Ελευθερία στο Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίζει την εναλλαγή του ωραρίου ανάμεσα στις 

νηπιαγωγούς του βασικού και του προαιρετικού προγράμματος. 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Η άμεση απάντηση μας στις επιθέσεις κρίνει το μέλλον μας.  

Η έκβαση της αντιπαράθεσης, ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, 

εξαρτάται από τις δικές μας επιλογές. 

Παθητικοί ή ενεργοί; 

Άβουλοι ή μαχητικοί;  

Υπερασπιστές της δημόσιας παιδείας παρακολουθητές της διάλυσης;  

 

Αυτός ο Σεπτέμβρης πρέπει να σηματοδοτήσει την έναρξη αγώνα που θα υπερβαίνει το πλαίσιο της 

διαμαρτυρίας.  

Η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων της 

ζωντανής εκπαίδευσης δεν χωράνε στη «διαπραγμάτευση» τους. 

Ο Κλάδος μας με τις αποφάσεις της 85η Γ.Σ. οφείλει να απαντήσει στην επίθεση που δέχεται η δημόσια 

εκπαίδευση.  

Οφείλουμε να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Σχολείο και το Δικαίωμά μας σε μια ζωή αξιοπρέπειας.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 

 

 


